Thomasvaer en Pieternel 1989
(en gaat over het jaar 1988)
door Margje (Zus) Prikken-de Wit
Een “Thomasvaer en Pieternel” is een satirische terugblik op het
afgelopen jaar in dichtvorm. Twee mensen (T en P) dragen het gedicht
voor. Het is een traditionele nieuwjaarsactiviteit, die in later eeuwen na
afloop van de uitvoering van de “Gijbrecht van Aemstel” van Joost
van den Vondel werd uitgesproken.
In Nijensleek, Frederiksoord, Wilhelminaoord werd deze traditie in de
jaren negentig jarenlang volgehouden.
P+T Lieve mensen van Frederiksoord
mogen wij weer een moment het woord
wij, Pieternel en Thomasvaer,
voor de derde keer als paar.
We gaan weer even lekker zeuren
en bespreken in geuren en kleuren
en bezingen voor u in ons lied
wat er in de kolonie is geschied.
T
Eerverleden jaar liep Pieternel op alle dagen
en vorig jaar stond hier een kinderwagen
Hebben wij nog wat te melden, Pieternel
of denk je: "ze begrijpen 't wel?"
P
Jij kan wel denken, jij hebt wel lef,
want die ene keer per jaar dat ik jou hier tref ...
ik ben niet gediend van dat soort praatjes.

T

En praatjes vullen nou eenmaal geen gaatjes.

Maar met het kleine wicht gaat het zeer voorspoedig
Ze wordt al aardig overmoedig,
we hebben maar besloten haar thuis te laten,
want anders kunnen we niet rustig praten
T
Zijn er dit jaar in de kolonie nog kinderen geboren
Heeft die nieuwe dokter werk naar zijn behoren?
P
Nou nee, daarin is hier een slecht bestaan
maar daar beeft hij zelf wat aan gedaan!
T
Ze zeggen toch dat goed voorbeeld goed volgen doet
laten we hopen dat dat ook voor de kolonie opgeld doet
Maar jouw voorbeeld, Pieternel,
volgden ze ook nog niet zo snel.
P
Gelukkig ontviel ons niemand dit. jaar
Wel vertrokken enkelen en kwamen er een paar.
In het huis van mevrouw Klaver is de familie van de Molen gekomen
en aan de Molenlaan zijn de Kramers komen wonen
T
Wij wensen hen welkom in onze Ronde en ons oord
een toffe buurt, gelooft u ons op ons woord
Van de heer Kramer heb ik al vernomen
dat burenplicht hem maar matig is bekomen:
P
Paaltjes slaan in het land van Rijk
vraagt toch wel een bepaalde kijk
misschien kan Rijk ook hem beleren
dat hij minder snel zal blesseren.

T
Over snel gesproken, eindelijk is het er van gekomen
de snelheid in Frederiksoord is teruggenomen
de borden ontbraken nog enige tijd
maar op de weg stond 50 ingekrijt
Onlangs gingen in onze bebouwde kom 70 mensen op de bon
die meenden dat je op de van Swietenlaan nog 70 rijden kon
wie van u had er ook zo'n grote haast?
Ik heb mijn lesje wel geleerd, wat u misschien verbaast!
Had jij ook nog niet een schuld te vereffenen,Pieternel?
P
Ja, daar bloos ik van, dat heb ik zeker wel
ik was niet te haastig, maar bij het passen van dit pak
viel er een onbetaalde rekening uit mijn zak
Hier, Thomasvaer, wees jij maar eens galant
en stel Theun zijn drinkgeld van het vorig jaar nu terstond ter hand.
T
Ja, anders moet je hier nog borden wassen en in de keuken
klussen
maar omdat je het zo aardig vraagt, zal ik dat brandje nu wel blussen.
P
Als je over blussen praat, spreek je ook over brand
en dat liep hier vlak na sinterklaas bijna uit de hand.
T
De open haard was aangestoken,
maar de schoorsteen was heel erg gaan roken;
de vlammen sloegen uit de pijp!
Een schoorsteenbrand! Wat werd dat knijp.
Theun bluste zelf het vuur met een emmer water
Thea, elders in ’t hotel, had geheel niets in de gaten
De spuitgasten zijn toen snel gekomen,
maar de eetgasten hebben er weinig van vernomen.

T
De oorzaak komen ze waarschijnlijk niet te weten
maar volgens ons had Zwarte Piet een roe vergeten
in de schoorsteen waar, een dag of wat geleden,
hij, naar ik vernam, was uitgegleden.
P
Bij Menger stond in het nachtelijk uur
een aantal weken eer', de garage in vlam en vuur.
Drie dure auto's gingen hier in vlammen op
niet verzekerd, voor de Mengers een reuze strop.
T
Ook op de weg was er dit jaar weer veel schade
en vrachtauto met cement geladen,
verloor die lading op de weg.
Dat betekende voor een tiental automobilisten pech
P
Geen bloed vloeide er, maar wel melk op de straat.
Maar bij een pseudo-ramp bleek de hulpverlening goed paraat;
een ontploffend ketelhuis werd in scene gezet
en veel vrijwillige tuinhazen werden op tijd gered.
T
Zeg Pieternel, hebben we niet wat vrolijkers te verhalen.
Ik begin bij het horen van al die narigheid te balen.
Het is hier toch ook een vrolijk oord,
heb jij misschien ook een aardige geschiedenis gehoord?
P
Ja hoor, weet jij dat op een mistige zaterdagmorgen in mei,
vijftien hete-lucht ballonnen landden in de wei?
T
Nee vertel eens hoe is dat. gegaan?
Waar kwamen die grote dingen dan vandaan?
P

Het was windstil weer, nevelig en droog.

Bij Havelte gingen ze sissend en fluitend omhoog.
Spookachtig kwamen ze laag over het land van Wapserveen.
De koeien holden in paniek een heel eind heen.
“Boertje, waar kunnen we landen, riep een ballonist,
maar de beer was niet te spreken, want zijn melk verdween in de mist.
T
En zo zag Rob de Boer hij het opstaan,
voor zijn open raam een tiental ballonnen op zijn akker staan.
P
Onze Ronde was dit jaar een rustig gebeuren.
Op het corso wapperden fier de vlaggen met onze kleuren.
De Ronde van het Sterrebos kwam hiermee uitstekend voor de dag;
een compliment voor de buurt, als ik dat zo zeggen mag.
T
De heer Lambregts hield een lezing over de gemeente Vledder.
De heer Hendriks vergezelde een groep zelfs een eindje verder:
De Weerribben werd bezocht met een boot,
waarna in een bruin café ieder een kopje thee genoot.
P
Rijk moest zo lachen want de thee was heet en toen de boot
vertrok
slurpten de dames van Gelderen en de Boer de thee van hun schoteltje
op
Door Hennie Augustijn werd een verkeerstest afgenomen,
maar daar zijn velen slecht vanaf gekomen.
T
Ook was er een bezoek aan Zus en Jark Prikken en hun koeien.
Ik heb gehoord dat er nu ook twee zwarte staan te loeien;
experimenteren met andere rassen is niet te verhinderen,
maar hier staan ze uitsluitend voor de kleinkinderen
P
Met Herman specht werden met veel animo spelletjes gedaan,
babyfoto's van Theun en Thea en Klaas en Betsy zijn van hand tot band

gegaan.
Peter Kamphuis demonstreerde onbekende kwaliteit,
geen kniepertjes, maar appeltaart is ziin specialiteit.
T
De barbecue ging helaas niet door.
De tuinhazen hadden er weinig belangstelling voor
De studenten hadden het dit jaar druk met andere zaken
welke meer met hun bestaan hadden te maken.
P
Ze hebben flink de trom geroerd
en een dode boom naar het gemeentehuis gevoerd
de studiebeurs was de inzet van een dodenmars:
ze vonden Deetman voorstellen maar een farce.
T
De sociëteit werd in het zwart gepakt.
De stemming was dus flink gezakt;
zelfs de school stond te koop op zekere dag,
maar niemand kon vertellen hoe hoog de vraagprijs lag.
P
Maar toen de jonge bazen op het gazon hun stoom zaten af te
blazen,
kregen ze steun en koeken van een aantal oude bazen.
T
Frank Hettema heeft als leraar afscheid van de school genomen.
Veel oud leerlingen zijn er die dag voor terug gekomen.
Hij heeft school gemaakt met zijn visie op tuinarchitectuur,
P
en dat beeld hij vol tot op het laatste uur.
Voor die visie stond hij altijd op de bres,
zijn afscheid had dan ook het allure van een laatste les.
T
Er kwam ook een benoeming voor een nieuwe direkteur
de heer Schadron geeft nu de school een kleur.

Maar heb ik dat wel juist geboord
Komt hij niet wonen in Frederiksoord?
P
Ja, Thomasvaer. de tijden zijn niet meer als weleer,
toen was in de kolonie de direkteur nog een meneer.
Hij stond er tussen, dat was ons lief.
Het komt nu ver van ons bed, het wordt administratief.
T
Zeg, ik hoorde dat ie geen bloemen meer kan krijgen bij Rob en
Alice.
Dat vind ik persoonlijk toch ook een verlies.
P
Ja,de winkel sluit, maar het open huis heeft ons geleerd
dat de kwekerij wordt gemoderniseerd
T
De ramen gaan straks automatisch open en dicht
en de computer regelt het licht.
P
Natuurlijk is het voor hen een verstandig besluit
maar weer ging er in dit dorp een lichtje uit.
T
Overigens zie ik bij hen aan de overkant ook maar weinig licht
bij de Spechten zitten vaak de deuren dicht
ze zijn veel op reis, een enkele keer thuis
of hebben ze hier misschien een weekendhuis?
P
Meer licht kwam er wel bij Klaas Leeuw en Joop Bloemendaal
in hun tuin plaatsten ze een lantarenpaal,
maar die verlichting van het naambord bij dokter Leeuw is een flop
wij vinden zogezegd: dat lijkt nergens op.
T
Met Leeuw kan je overigens ook wel wat beleven
zo troffen we hem op een trekker in de regen

en met overall en rode pet
werd hij door buurvrouw Tanneke op de foto gezet.
P
Hij bekwaamt zich ook al in het boerenvak
maar dat gaat niet altijd met evenveel gemak.
Toen een schaap ziek werd, vroeg hij consult bij Rijk
die kwam onmiddellijk en stelde de diagnose gelijk.
T
Rijk keek eerst het schaap en toen de Leeuw eens aan
en sprak: ik zou nu 't nog kan, de familie maar waarschuwen gaan
P
Maar ook Rijk kan zich vergissen
en wel eens een goede diagnose missen,
van de achterburen kocht hij broedse hennen
maar het nestleven bleek voor hanen toch wel wennen!
T

Waren er dit laar nog jubilarissen in Frederiksoord?

P
Jazeker. van enkele heb ik gehoord
Jantje Wiegman heeft 25 jaar contributies opgehaald.
Ze werd door de gymnastiek op een huldiging onthaald.
T
Wist je dat Jantje gek is van motorrijden en TT?
De Regio Express van 8 maart deelde mij dat mee.
Jark en Zus Prikken hadden hun 40 jarig huwelijksfeest.
Ik weet zeker dat jij daar bent geweest!
Maar was er op 1 januari ook nog niet een ander paar
dat, op die dag, 12 1/2 jaar was bij elkaar?
Ik wil toch deze bruid gelukwensen met dat heuglijk feit
en dan wil ik graag een klein bloempje aan je kwijt.
Einde

